
 
 

 باالتر از چهار راه   -بلوار افریقا  -تهران :  نشانی                                          

  402واحد   - برج نگین  -جهان کودک 

 22442208: دورنما  040-24424: تلفن 

 

        افریقای جنوبی  روزه 01تور 
 

 شب کیپ تاون4+سان سیتیشب  2 + پارک جنگلیشب  1+  ژوهانسبورگشب  2

، پرواز ترانسفرهای فرودگاهی، (وعده شام 4)و شام  صبحانها ستاره ب 5هتلهای در ، اقامت ویزای توریستی، ی االتحادهواپیمای پرواز  :خدمات 

ن و گشت دریایی با قایق های در کیپ تاو گشت هلیکوپتر،طبق برنامه سفر ورودیه هابه همراه  ها گشت ،بین شهریترانسفر زمینی  و داخلی 

  .بیمه مسافرتی راهنمای فارسی زبان ،، مخصوص در واتر فرانت کیپ تاون 

 
    
 
 
 
 
 

 

 

 .تغییر دهند THE PALACEبه Cascadsزاء هر نفر هتل سان سیتی را از دالر به ا 190درصورت تمایل، مسافرین می توانند با پرداخت مبلغ *

 سال بدون تخت4تا  4 سال با تخت 04تا  4 تخته 0هر نفر در اتاق  تخته 4هر نفر در اتاق  درجه هتل

Radisson Blu / Sandton Sun 5* 

Johannesburg 
Misty Hills / kedar country hotel 4* Top 

Pepperclub  / Taj Hotel 5* Cape Town 

Cascades hotel Sun city 5*  

2.490 USD 
+090.59555 

 تومان

2.990 USD 
+090.59555 

 تومان

1.990 USD 
+09..59555 

 تومان

1.490 USD 
+09..59555 

 تومان

 ارزی و ریالی میباشد% 05سال  4نرخ کودک زیر  مبلغ تور در هنگام ثبت نام الزامیست% 50پرداخت 

 ،   ،  ترجمه گواهی اشتغال به کارنباشد ماه 4 از تر قدیمی که رنگی عکسقطعه  4، ماه اعتبار از تاریخ سفر 4اصل پاسپورت امضا شده با 

 ماه اخیر به همراه برگه تمکن مالی  2، پرینت حساب (نسخه 4سال  02برای زیر ) ترجمه شناسنامه و اشتغال به تحصیل برای فرزندان،

 حضور مسافرین برای تحویل مدارک به سفارت الزامی میباشد، به زبان انگلیسی

واترفرانت، سواحل سنگی و ماسه ای  یک گشت شهری، تِیبل مانتین، منطقه کمپانی گاردن، سیگنال هیلز، اسکله :نکیپ تاو

 .ن های افریقایی، دماغه امیدنیکفریقایی، جزیره فک ها، ساحل پنگوئکیپ پوینت و فانوس دریایی، مزرعه پرورش شترمرغ ا

 پارک شیرها، پل نلسون ماندالیک گشت شهری، دهکده فرهنگی لسیدی،  :ژوهانسبورگ 

 


